
193 Arab J. Pl. Prot. Vol. 40, No. 3 (2022) 

 Research Paper (Ecology: Insects)  ( حشرات: بيئيات)  بحوث
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   Prays oleae (Bernard, 1788)  الزيتون   ة عث    بحشرة  اإلصابة   على   المؤثرة   العوامل   أهم   تأثير  دراسة  إلى  البحثهذا    هدف 
(Lepidoptera: Yponomeutidae)  خالل  ف  ن    (. والبارقية  شقاق  وعين  السودا، )   وطرطوس   الالذقية   تي محافظ  في  الزيتون   لزراعة  مواقع  ثالثة   في البحث   الفترة  ذ 

% في منطقة  20.86لبارقية، ثم  ي منطقة ا% ف33.53  أعلى متوسط لإلصابة  بلغ حيث    على النسبة المئوية لإلصابة،   ا  للموقع تأثير   أن    النتائجنت  . بي  2019-2020
الورقي  ا في    تي كانت أعلى ل وا% في منطقة السودا. كما كان للجيل تأثير على النسبة المئوية لإلصابة،  16.65ها  أقل  كان  عين شقاق، و    من   كل     مع   مقارنة  لجيل 

والعدد الكلي لألعداء الحيوية، وعدد    ، بين نسبة اإلصابة ما  معنوية    ا  أن هناك فروق(  2x) كاي  مربع    ن اختبارالدراسة الثالث. بي    الثمري في مناطق الزهري و   ينالجيل 
 ة الزيتون. شرة عث  المناطق الثالث المدروسة، وكانت هذه المتغيرات غير مستقلة ولها تأثير على النسبة المئوية لإلصابة بحفي المفترسات والنسبة المئوية للتطفل  

 .السودا، البارقية، سورية شقاق، عين عوامل حيوية، مفترسات، متطفالت، الزيتون،  ةعث ، Prays oleae ية:حكلمات مفتا 
 

 1مقدمة ال
 

  Prays oleae Bernard, 1788( Olive mothة الزيتون )حشرة عث   تعد  
(Lepidoptera: Plutellidae على الحشرية  اآلفات  أهم  بين  من   )

أجيال(Tzanakakis, 2006)الزيتون   ثالثة  للحشرة  ورقي   جيل    :. 
(Phyllophagous  )والبراعم  فيه  تتغذى األوراق  على   جيل  و   ؛اليرقات 

شجرة (Antophagous)زهري   أزهار  على  اليرقات  تتغذى  حيث   ،
على  Carpophagous))ثمري    جيل  و   ؛الزيتون  اليرقات  تتغذى  حيث   ،

 ,Tzanakakis, 2003؛  Ramos et al., 1998)  (ب والبذورالل  الثمار )

المصابة،    بب تس  .(2006 الزيتون  لبساتين  أضرارا   الثالثة  األجيال 
 ها أكثر الجيل األخير    منها دورا  في حجم الجيل التالي، ويعد    ويؤدي كل  

الثمار  أهمية يمكن    ،إلصابته  إلصابة  تصل  أن  حيث  المئوية  النسبة 
يعادل  63-49إلى  الثمار   ما  أي  شجرة   %8-11،  لكل   كغ 

جهود   تتركز  وبالتالي  الزهري زيتون،  الجيلين  على   والثمري   المكافحة 
(Bento et al., 2001  ؛Ramos et al., 1998)  عث حشرة  تتأثر  ة . 
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والطر  المناخية  بالظروف  شجرة ائ الزيتون  لحماية  المتبعة  المختلفة  ق 
عليها والمحافظة  أو الحشنشاط  و   ،الزيتون  تتطفل  التي  األخرى  رات 

الحشرية تخدباسلحشرة  ا مكافحة    ن  إالحشرة.  هذه  تفترس   المبيدات  ام 
المكافحةليست   سبل  عن،  أفضل  الحيوية أث   فضال   األعداء  على  رها 

مدروس للمبيدات الحشرية الالطبيعية للحشرة، حيث أدى االستخدام غير 
إلى الحشرة  هذه  مكافحة  للمبيدات،   في  المقاومة  األفراد   ظهور 

االن  صحة  على  تؤثر  أن  يمكن  التي  المبيدات  بقايا   سان وزيادة 
(Ramos & Ramos, 1989وعليه .)،    العمل على صيانة األعداء   فإن

للحشرة الطبيعية  األطوار   ،الحيوية  تفترس  التي  المفترسات  ومنها 
ي مكافحة هذه الحشرة التقانات الحيوية ف  من أهم    يعد    ،المختلفة للحشرة

 من انتشارها.   والحد  
كانيات كبيرة لزيادة  نت الدراسات في اآلونة األخيرة أن هناك إمبي  

د و جو   عند  خاصة  وب ة الطبيعية في بساتين الزيتون،  أعداد األعداء الحيوي 
 Herz؛ Cárdenas et al., 2012) لتلك األعداءبعض النباتات الجاذبة 

et al., 2005  ؛Lousão et al., 2007  ؛Paredes et al., 2013  ؛
Rodríguez et al., 2012)  أن حيث  طبيعي   وجود،  على   ةنباتات 

لآلفات   ةوفر الغذاء والمأوى لألعداء الطبيعي ي هامش البساتين يمكن أن  
وعليه،   ؛(Wan et al., 2018؛  Tscharntke et al., 2012)  الحشرية
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بسات  في  األرضي  الغطاء  الزيتون  يؤدي  رئيسين   وفرةمدى  في    ا  دور 
الحيوية الطبيعية تآزري    .األعداء  الدراسة وجود دور  بينت   بين ما  وقد 

لوفرة عالية لبعض مفصليات المجاورة  الطبيعية  غطاء النباتي والنباتات  ال
المفترسة   عث  من    لكل  األرجل  وبسيال حشرة  الزيتون  ة 

 Euphyllura olivina Costa   (Hemiptera: Psyllidae)الزيتون 
 .Álvarez et al  (. أشارParedes et al., 2013داخل بساتين الزيتون )

تآ  (2021) وجود  حركةإلى  بين  الطبيعي   زر   والغطاء   ةاألعداء 
الطبيعي  األعداء  وحركة  وفرة  وصف  خالل  من   بواسطة   ةالنباتي 

األرضي،   النباتي  أظهر  عالوة  و الغطاء  ذلك   Villa   (2017 )  على 
تطفل  أن      Ageniaspis fuscicollis (Dalman)نسبة 

(Hymenoptera: Encyrtidae)    عث مرتفعة  على  كانت  الزيتون  في   ة 
نباتي طبيعي، و  المحاطة بغطاء  الزيتون  فيها بعض    وجدت التي  بساتين 

و  مكافحة  قد  األعشاب،  عند  التطفل  نسبة  ومع هذه  تأثرت  األعشاب. 
الطبيعي   ذلك، األعداء  كثرة  دائم  تكافحال    ةفإن  تحد    ا  اآلفات  من   وال 

لآلفات   الحيوية  المكافحة  في  كبيرة  مشكلة  وهي   Karp et)أضرارها، 

al., 2018  ؛Rusch et al., 2010).  ،ذلك إلى  تم    باإلضافة   تفقد 
التنوع   ارتفاع  عن  الناتجة  اإليجابية  اآلثار  أن  إلى  اإلشارة 

لى وظيفة النظام البيئي، أي السيطرة على اآلفات، البيولوجي عالحيوي/
 Karp؛ Bianchi et al., 2006) مشروطة بعدد ال يحصى من العوامل

et al., 2018 ؛Rusch et al., 2010 ؛Tscharntke et al., 2016 .) 
إلى تطبيق   سورية  وزارة الزراعة في  وقاية النبات في  مديريةتتجه  

المتكاملة اإلدارة  والمكافحة  الذي    نظام  المقاومة  األصناف  على  يعتمد 
البيئية  الحيوية الطبيعية وتأثير العوامل  التي تتضمن األعداء  الطبيعية 

وغيرها.   البحث    ،النطاقا  هذ  ضمنو المختلفة  هذا  أهم   لدراسةجاء 
عث   بحشرة  اإلصابة  على  المؤثرة  الزيتون  العوامل  في   Prays oleaeة 

 . الساحل السوري في  ثالثة مواقع لزراعة الزيتون 
 

 مواد البحث وطرائقه  
 

 مواقع الدراسة 
السوري ف  ن   الساحل  في  الزيتون  لزراعة  مواقع  ثالثة  في  الدراسة   :ذت 

في    تقع  (، بلدةN 36°1′51″E″41′23°35)  ين شقاقع  ناحية  ،األولى
سوري  من  الغربي  في ةالشمال  جبلة  منطقة  من  إداري  جزء  وهي   ،
كيلومترات وترتفع عن سطح   9ن مدينة جبلة  محافظة الالذقية، تبعد ع

 ،(N 35°56′37″E″56′58°34منطقة السودا )  ،الثانية  ؛ م  400البحر  
رقي من مدينة طرطوس،  لشطرطوس إلى الشمال ا  حافظةتقع ضمن م

 ؛ م  310منها. وترتفع عن سطح البحر    كيلومترا    15على بعد حوالي  و 
)  ،والثالثة البارقية  وبلدة  N 36°12′E′50°34قرية  إدارية  ناحية   تتبع ( 

منطقة صافيتا في محافظة طرطوس. تقع إلى الشرق من مدينة صافيتا  

الغوذلك    ،قرب حدود محافظة حمص الدنيا  السفوح  لرب على  "كتف  ـ  ية 
البحر،    586  ارتفاععلى    ،الديب" سطح  عن  جبل و م  عن  المتفرع 

السنديان ، وهي مشرقا    م  811"السن"   حاطة بمرتفعات تغطيها أشجار 
 والريحان. 

 

 أصناف الزيتون المزروعة 
السوري،    :الخضيري  الزيتون  أنواع  من  متطاول نوع  الحجم  متوسط 

نسبته   ما  الصنف  هذا  يشكل  مساحة    نم  %10.3الشكل.  إجمالي 
 رية.وس في ةالمزروعن ويت زال

زيت ثنائي الغرض )  ا  صنف  يعد  :  )الدعيبلي )درماللي، خوخاني، تمراني
أهميةو   ،(وثمرة سوري   األكثر  يشكل    ةفي  أشجار 12حيث  نسبة  %من 

األ  وهو  الزيتون، )يحب  للجفاف  المعاومة و مطار(  حساس    شديد 
ه ذو لكن  و   ،أكثر(  حيانا  أو   ينكل سنت يحدث  نتاج  ن اإلأ)المعاومة تعني  

 .نتاجية عاليةإ
 

تأثير عثة    والجيل  الصنفو   المنطقة   دراسة  بحشرة  اإلصابة  على 
 الزيتون 

وكان حجم العينة   ،شجرة  جزء نباتي من كل    35أخذت العينات بمعدل  
لكل    150اإلجمالي   مدروس  جزء  الجيل األشملت  و   ،صنف  في  وراق 

والثمار في الجيل   ،في الجيل الزهري   ةري والنورات الزه  ،الورقي والبراعم
المأخوذة  لثمري.  ا العينات  حقلية    كل    فيوضعت  أكياس   ضمنزيارة 

قلت ن  ثم   نايلون مخصصة لذلك وكتب عليها جميع المعلومات الالزمة،  
حتى موعد   س°  5  حرارة  ندفي البراد عوحفظت    ،لى المختبرإ  العينات

ها فحص  ومن ثم    ،صابةالم  زهارواألتشريح األوراق والثمار    الدراسة. تم  
 ل عدد األجزاء المصابة والسليمة منهاوسج    ،باستخدام المكبرة الضوئية

 على األوراق واألزهار والثمار.
 

 المرافقة للحشرة  المفترسات الحشرية
 ق:ائ في هذه الدراسة اتباع عدة طر  تم  
عشوائيا   - المختار  النبات  كامل  فحص  المباشر:  البصري    الفحص 

مخ المفت لتقصي  وب تلف  الموجودةأكامل  رسات  طريق طوارها  عن   ،  
في كل   تم    حيث  . ا  دوري سبوعي  أزيارات دورية لمواقع الدراسة بشكل  

كل    5  اختيارزيارة   من  عشوائي  أشجار  بشكل  وجمعت    ،صنف 
كل   ووضع  الموجودة  طور   مفترس  المفترسات  في عبوة   منها  وكل 

لغليسيرين، أرفقت كل  امن    يال  وقل  %70  ا  ايتيلي   خاصة تحوي كحوال  
ببطاقة   والتاريخ  سج    عينة  والموقع  العينة  رقم  عليها  الطور و ل 

 للنبات.الفينولوجي 

تم   - الكانسة:  التيل  شبكة  استخدام    الشبكة  من  مصنوعة  كانسة 
واسعة   فتحة  ذات  معدنية  قاعدة  ذي  مخروط  شكل  على  األبيض 
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 عشوائيا    بة شبكةر ض  50  خذأ  تم    .عصا قصيرة  ولها  ،سم  50بقطر  
حقل من حقول الدراسة ابتداء  من طرف الحقل وباتجاه   ضمن كل  

أسبوعيا   بمعدل مرة واحدة  التي جمعت  الداخل  الحشرات  وضعت   ،
ببطاقة   أ رفقت  خاصة  عبوة  العينة  سج    في  رقم  عليها  الموقع  و ل 

المخو التاريخ  و  الى  العينات  وأخذت  للنبات،  الفينولوجي  بر ت الطور 
والفصيلة ووضعت كل  ترساالمف  تزلع  حيث   الرتبة  عينة   ت حسب 

اإل محكم  أنبوب  ايتيلي  في  كحول  يحوي  من    وقليال    %70غالق 
كل    ، الغليسرين الكب منها    وأرفقت  ورق  من  سج  ابطاقة  عليها  لك  ل 
العينة الجمع  ،رقم  للنبات  ،التاريخ  ، مكان  الفينولوجي  رتبة   ،الطور 

 .  ها تحديدو  هانيفصت ذلك  بعد الفصيلة، وتم  و الحشرة 

  ، سم  5طارها  إثخانة    ،سم  45ة الضرب: دائرية الشكل قطرها  مظل   -
متين   قطني  قماش  من  بقطعة  ل أمغطاة  اللون  رؤية  ي سهت بيض  ل 

في  يساعد  لللقماش    ا  بسيط  ا  ر تقع    تحوي   ،الحشرات المتساقطة عليها
  في كل    وتم    ،وضعت المظلة تحت الشجرة المختارة  .جمع الحشرات

كل    5ر  اختيا  زيارة من  تم    أشجار  كما  عشوائية،  بصورة   صنف 
معت الحشرات المتساقطة فوق  شجرة وج    اغصان من كل    5ضرب  

وأرفقت   ،وضعت الحشرات في علبة خاصة  .المظلة بالشفاط اليدوي 
ببطاقة تعريف كتب عليها جميع المعلومات الالزمة. أ خذت العلب 

المخإ كل    ،برت لى  وكل    ووضع  صغنبوب أفي  طور    مفترس  يرة  ة 
  . من الغليسرين قليل   مع %70يتيلي إغالق تحوي كحول محكمة اإل
كل   تعريف  أ رفقت  ببطاقة  تسميتها    ،عينة  لحين  العينة  وحفظت 
 وتحديدها. 

 

 المرافقة للحشرة  حصر المتطفالت الحشرية
البيض البيض    تم    -  متطفالت  كل  جمع  من  الوضع    صنف  حديث 

جيل، و جو مكان  حسب   كل  في  ال  ده  بشكل  وضعت  في إبيضة  فرادي 
وفرشت   معقم  بتري  الرطوبة   بورق رضيته  أطبق  لتأمين  ترشيح مرطب 

غ   قماشط  المناسبة،  بقطعة  البتري  طبق  ال   ،ي  )التي  ناعم  موسلين 
فتحاته من  الخروج  للطفيل  األ ألت   ،(ايمكن  وضعت  التهوية،  طباق مين 

ال لهذا  مجهزة  مخابر  م  ا  يومي   تهامراقب ت  وتم    ،غرضفي  وعد لتحديد 
داخل أنبوب زجاجي لحين   ه جمع المتطفل وحفظتم  طفيل،    أي  ظهور  

وتم   وتوصيفه،  الجزء    تحديديه  بتغطية  الحقل  في  البيض  بعض  عزل 
مناسبة،   موسلين  قماش  بقطعة  البيض  عليه  الموجود  ت وتم  النباتي 

مع الطفيل ووضع و يرقة العائل، وج  أ الطفيل  البيض لحين خروج    مراقبة
أن  مجهزفي  الغرض.  بوب  تعريف  توضع  لهذا   ها علي   تتب ك    بطاقة 

 بر لحين تحديدها. ت نابيب الى المخالمعلومات الالزمة، ثم نقلت األ

اليرقات   األوراق    تم    -متطفالت  من  عدد  الزهرية أ جمع  العناقيد  و 
عث   بحشرة  المصابة  الز والثمار  لحقول تم    ،يتون ة  الدورية  الزيارات  ت 

أ واحدة  مرة  خمس  ،سبوعيا  التجربة  من  العينات   كل  لأشجار    أ خذت 
كل  و صنف   من  عشوائي  خمس   بشكل  أو  أوراق  خمس  أخذت  حقل، 

وضعت  مختارة،  شجرة  كل  من  مصابة  ثمار  خمس  أو  زهرية  عناقيد 
كتب تعريف  ببطاقة  أرفقت  خاصة  أكياس  في  جميع   العينات  عليها 

المخ الى  وأ خذت  الالزمة،  حيث  ت المعلومات  ( 4-3)  كل    توضعبر 
وغطيت األوراق بقطع من   ،طبق بتري على ورقة ترشيح ضمن  ق  أورا

الطبي األعداء   ،القماش  وجود  لمراقبة  دوري  بشكل  العينات  ورطبت 
ي ففمنها ما وضع    ،الزهرية  ما العناقيدأ  .تحت المكبرة  تهادراسالحيوية و 

غالق ذات  ومنها ما وضع في صناديق خشبية محكمة اإل  ،أطباق بتري 
 . وذلك لمراقبة خروج العدو الحيوي دوارق زجاجية  ي  و فأ  ،يةفتحة دائر 

العنقود طول  يحمل    4-3  متوسط  )الخيوط  أ سم،  اإلصابة  عراض 
أوعية زجاجية خاص  تم    .الحريرية( المصابة في  الثمار  ة مغطاة وضع 

لت  الموسلين  من  ورق  أبقطع  قاعدتها  في  ويوجد  التهوية   ، تشريحمين 
يوميا   األوعية  مراقبة  ا  ،وتمت  بواسطة   لمتطفالتوجمعت  المنبثقة 

 الشفاط اليدوي.

الحصول عليها من   زل عدد من العذارى التي تم  ع    -  متطفالت العذارى 
 . يال الحشرة من أج  جيل    ولكل    ،المصائد الكرتونية في صناديق خاصة

يوميا   الصناديق  هذه  الناتجة أ و   ، روقبت  الحشرية  المتطفالت  خذت 
عزلها في أنابيب    متطفالت التي تم  وجمعت ال باستخدام الشفاط اليدوي،  

 . تعريفها وتصنيفها وكتب عليها جميع المعلومات لحين  ،مناسبة

ة الزيتون باستخدام فت المتطفالت الحشرية المرافقة لحشرة عث  ع ر  
علىم المعتمدة  التصنيف  االستشعار  :فاتيح  حيث رجل  األ  ،قرون  من 

تركيب   ،الرسغ  كل حلقاتشكل المهماز وعدد وشو عدد حلقات المدور  
البطنية    ،الخصر الحلقات  وشكل  األولى  خاصة  وب لون  شكل   ،الحلقات 

 تعريق الجناح. ،لة وضع البيضآوتركيب 
المفترسات الحشرية المرافقة لحشرة  وتم   الزيتون في عث    تعريف  ة 

باالعتماد الدراسة  الشكلية    مناطق  النواحي  األجزاء   ،سأالر   :مثلعلى 
ا  ،الفموية األ  ، ارالستشعقرن  الغمد   ، الجناح  ،الرسغ  ،ماميالصدر 

األو  والصفائح  وتقوسه  وغيرها.تقعره  التطفل   تم  و   مامية  نسبة  حساب 
 العامة باستخدام المعادلة:

 

 =   النسبة المئوية للتطفل
 د األفراد المتطفل عليهاعد

 ×100 
 عدد األفراد الكلية 

 

 التحليل اإلحصائي 
ل   عند مستوى احتمال   Chi)2(  ربع كاي ختبار ماباستخدام    النتائجلت  ح 
 مت العوامل المؤثرة في نسبة اإلصابة بالحشرة، الموقع، الجيل،. قو  5%

الحيوية المسجل الكلي لألعداء  العدد  الزيتون،  منطقة،   في كل  ةصنف 
 النسبة المئوية للتطفل. و منطقة،  عدد المفترسات المسجلة في كل  
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 النتائج والمناقشة 
 

 ن  بحشرة عثة الزيتو اإلصابة تحديد نسب
سنتي  خالل  لإلصابة  المئوية  النسبة  في  معنوي  فرق  هناك  يكن  لم 

الثالثة   ولألجيال  مناطق والدعيبلي  خضيري    لصنفيالدراسة  في 
 . بلغ أخذ متوسط نسبة اإلصابة خالل سنتي الدراسة  الدراسة، لذلك تم  

%، 2.3±27.65على األوراق    للصنف خضيري   متوسط نسبة اإلصابة
األ%؛  1±28.8و  42.9±5.2% %،  3.7±17.7  زهاروعلى 
و39.9±4.1 الثمري  و   ؛ %20.9±5.3%  %، 1.5±9.2للجيل 
  على   ،% في السودا وعين شقاق والبارقية20.8-15.8% و24.7±5.8
حين  التوالي في  اإلصابة    بلغ،  نسبة  الدعيبلي  متوسط  على للصنف 

 هارز األوعلى    ؛%4.2±27.5و  %3.2±36.6%،  1.2±18.9األوراق  
الثمار وعلى  %  2.6±18و  % %34.8±6.1،  16.6±5.7
شقاق  13.6-9.8و  %22.3±1.1%،  9.9±1.2 وعين  السودا  في   %

 .(1جدول )  على التوالي ،والبارقية

النس المنطقة  اختلفت  في  الجيل  باختالف  لإلصابة  المئوية  بة 
أشارت   ،(Kaplan et al., 2016)  دراسة سابقة  وهذا يتطابق مع  ،نفسها

ة الزيتون في بساتين الزيتون مئوية لإلصابة بحشرة عث  سبة الأن الن لى  إ
ماردين   ذلك  في  )بما  تركيا  في  األناضول  شرق  جنوب  منطقة  في 

-0.5و%،  3-0.3%،  5-3كانت    2002-2001في  وديريك ودارا(  
 . التواليعلى  ، % للجيل الورقي والزهري والثمري 3

لإل مئوية  نسبة  أعلى  الو كانت  للجيل  هي  وأخيرا  رقي  صابة  الزهري  ثم 
الدراس مناطق  جميع  في  معالثمري  يتطابق  وهذا  ن    ة،  سابقا  ما   شر 

(Kaplan et al., 2016  ؛Kaplan & Alaserhat, 2020).    نت بي 
النتائج عدم وجود فرق معنوي في متوسط نسبة اإلصابة للجيلين الورقي 

ال منطقتي  في  المدروسين  للصنفين  م والزهري  والبارقية،  وجسودا  ود ع 
معنوي   والجيل بين  ما  فرق  الجيلين  لهذين  اإلصابة  نسبة  متوسط 

سط فكان هناك فرق معنوي في متو   ،أما في منطقة عين شقاق  ؛الثمري 
لصنفي  والثمري  الزهري  والجيلين  الورقي  الجيل  بين  اإلصابة  نسبة 

 (.1الزيتون المدروسين )جدول 
 

 

 . الدراسةموقع وصنف الزيتون المدروس و ة الزيتون حسب جيل الحشرة  عث   ةسبة اإلصابة بحشرالمتوسط العام لن  .1 جدول
Table 1. The general average of Prays oleae infestation level according to insect generation, olive cultivar and studied 

location. 
 

 

 

 Generation الجيل  

      (%) Infestation rate %()  النسبة المئوية لإلصابة

   Ain Shkakعين شقاق   Albarqiahالبارقية   Alsawdaالسودا

 الخضيري 
Alkhodeiri 

 الدعيبلي 
Aldoaibli 

 الخضيري 
Alkhodeiri 

 الدعيبلي 
Aldoaibli 

 الخضيري 
Alkhodeiri 

 الدعيبلي 
Aldoaibli 

  Phyllophagous 27.65a  18.90a  42.90a  36.60a  28.80a  27.50a الورقي  

  Anthophagous 17.70a  16.60a  39.90a  34.80a  20.90b  18.00b الزهري  

  Carpophagous 9.20b  9.90b  24.70b  22.30b  18.30b  11.70b الثمري

LSD0.05  8.43 4.67 8.77 7.78 4.65 6.95 

  Mean 18.18 a  15.13 b   35.83 a  31.23 b  22.66 a  19.06 b  المتوسط 

  Total 54.55B  45.40B  107.50A  93.70A  68.00B  57.20B وع المجم

معنوي   فرق  المنطقة  أقل  في  الصنفين  بين 

 الواحدة 

LSD between the two varieties in the 

same location 

1.54 2.3 1.77 

 للصنف الخضيري بين المناطقأقل فرق معنوي 

LSD for Alkhodeiri variety between 

locations 

27.49 

 للصنف الدعيبلي بين المناطق أقل فرق معنوي 

LSD for Aldoaibli variety between 

locations 

25.86 

تشير    مختلفة  كبيرةأحرف    القيم التي يليها؛  %5تشير إلى وجود فرق معنوي بين الصنفين في نفس المنطقة عند مستوى احتمال    مختلفة  ةصغيرأحرف  القيم التي يليها  

العمود تشير إلى وجود في نفس  مختلفة  صغيرة  أحرف  القيم التي يليها  ؛  %5للصنف الواحد في مناطق الدراسة المختلفة عند مستوى احتمال  نوي  ق معإلى وجود فر

 . %5عند مستوى احتمال  فرق معنوي في نسبة اإلصابة بين األجيال المختلفة في المنطقة الواحدة
Values followed by different small letters indicate significant difference between the two varieties in the same location at P=0.05; Values 

followed by different capital letters indicate a significant difference for the same variety in the different locations at P=0.05; Values followed 

by different small letters in the same column indicate significant difference in the infestation rate between different generations in the same 

location at P=0.05.  
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المئوية  كما النسبة  متوسط  باختالف   اختلف  بالحشرة  لإلصابة 
حيث   نفسها،  المنطقة  في  على كان  الصنف  اإلصابة  نسبة  متوسط 

الصنف الخضيري أعلى بالمقارنة مع مثيلتها على الصنف الدعيبلي في 
احتمال   مستوى  عند  معنوي  وبفارق  الثالث  الدراسة  ، %5مناطق 

في اختالف  كذلك كان هناك  و   (.2019)  را البيط  دراسةمع  هذا  يتوافق  و 
كما   .باختالف منطقة الدراسةالخضيري  متوسط النسبة المئوية للصنف  

لت نسبة مئوية لإلصابة    سج   والدعيبلي   الخضيري   ينلصنفاعلى  أعلى 
الثالثة وأخيرا     ولألجيال  شقاق  عين  منطقة  في  ثم  البارقية،  منطقة  في 

وكان   السودا،  منطقة  معنو في  منطقةب  ا  ي الفارق  ومنطقتي   ين  البارقية 
 %. 5عين شقاق والسودا عند مستوى احتمال 

في   تأثير  والموقع وجيل الحشرة  لصنف الزيتون    أن    نت الدراسةبي  
عث   بحشرة  اإلصابة  الزيتون نسبة  توافقت  ة  دراسات .  مع  النتائج  هذه 

بحشرة اإلصابة  نسبة  الزيتون على  صنف  تأثير  حيث  من  ة  عث    سابقة 
ب ح  ن،و الزيت  )ي  يث  البيطار  حساسية 2019نت  على  دراستها  في   )

عث   بحشرة  لإلصابة  الزيتون  أن  أصاف  الزيتون  األصناف   ة  أكثر 
عث   بحشرة  لإلصابة  الصوراني حساسية  الصنفان  هما  الزيتون  ة 

أن   والخلخالي،   حين  حساسية في  األقل  هو  أبوسطل  محزم  الصنف 
عث   بحشرة  اختلفلإلصابة  وقد  الزيتون،  الزيتون قام  تة  أصناف    ومة 

الزيت من  ومحتواها  أحجامها  باختالف  الزيتون  عثة  بحشرة  . لإلصابة 

ما  عالقة ارتباط موجبة وقوية  ثم ة  هناك    أن  ب (  2019وأشارت البيطار )
الخسارة في   نسبة  ومتوسط  والعرض(  )الطول  الثمرة  أبعاد  متوسط  بين 

بينما   ؛ة الزيتون طة نتيجة اإلصابة بحشرة عث  وزن الثمار والثمار المتساق
)بي   محرز  األصناف  2010ن  تفضل  الحشرة  أن  الحجم (  ، صغيرة 

)ووض   البيطار  الزيتون 2019حت  لثمار  اإلصابة  نسبة  متوسط  أن   )
العث   الزيت  بحشرة  نسبة  متوسط  ازدياد  مع  ازداد  األصناف. في  ة  هذه 

على    دراسة  نت  بي  كما   فيالسورمن    ا  صنف  20أ جريت  في    ، الزيتون 
أصناف المائدة واألصناف   أن  ب ،  1993-1992  خالل  ،جنوب سردينيا

ة الزيتون، وتراوح نتاج كانت األكثر حساسية لإلصابة بحشرة عث  قليلة اإل
في عام  4.3-1.5 ما بين واحدة زيتون عدد البيض الموضوع على ثمرة  

و1992 عام    0.33-2.21،  اخت وبي    .1993في  الدراسات  الف نت 
؛ Kavallieratos et al., 2005)  نسب اإلصابة باختالف جيل الحشرة

Nave et al., 2016 .) 
 

 األعداء الحيوية المسجلة على حشرة عثة الزيتون  
نت نتائج هذه الدراسة وجود العديد من األعداء الحيوية من مفترسات بي  

واقع مة الزيتون في  ة على األطوار المختلفة لحشرة عث  ومتطفالت حشري 
 (.2)جدول  الدراسة المختلفة

 

 . ةالثالث  الدراسةواقع عداء الحيوية المختلفة المسجلة في ماأل .2 جدول
Table 2. Biological enemies recorded in the studied locations.  

 

 ة الحيويعداء األ
Biological Enemies  السلوك Behavior 

 الرتبة 
Order 

 الفصيلة 
Family 

 * وقعالم
Location* 

Anthocoris nemoralis (Fabricius) مفترس Predator Hemiptera Anthocoridae B 

Orius Pseudoloxops sp. مفترس Predator Hemiptera Anthocoridae B, AS 

Pseudoloxops coccineus (Meyer Dur) مفترس Predator Hemiptera Miridae AS 

Brachynotocoris sp. مفترس Predator Hemiptera Miridae AS 

Chrysoperla carnea Steph. مفترس Predator Neuroptera Chrysopidae A, B, AS 

Xanthandrus comtus مفترس Predator Diptera Syrphidae A, AS 

Eupeodes corolla مفترس Predator Diptera Syrphidae AS 

Episyrphus balteatus مفترس Predator Diptera Syrphidae A, B, AS 

Rhyzobius lophanthae مفترس Predator Coleoptera Coccinellidae A 

Hippodamia variegatta مفترس Predator Coleoptera Coccinellidae B, AS 

Forficula Auricularia مفترس Predator Dermaptera Forficulidae A, AS 

Tapinoma nigerrimum  متطفل Parasitoid Hymenoptera Formicidae A, B, AS 

Bracon sp.  متطفل Parasitoid Hymenoptera Braconidae AS 

Chelonus elaeaphilus Silvestri, 1908 بيض-متطفل Egg parasitoid Hymenoptera Braconidae A, AS 

Elasmus flabellatus (Fonscolombe) داخلي على اليرقات  -متطفل 
 Larvae endo-parasite 

Hymenoptera Braconidae A 

Pnigalio agraules (Walker, 1839).  متطفل Parasitoid Hymenoptera Eulophidae A, B, AS 

Brachymeria sp. داخلي عذارى  -متطفل 
Pupae endo-parasite 

Hymenoptera Chalcididae AS 

 Locations: A=Ain Shkak, B= Al-Barqiah, AS= Al-Sawda = السودا AS= البارقية، B= عين شقاق، A* المواقع: 
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 المفترسات الحشرية 
ة الزيتون في مواقع بلغ عدد أفراد المفترسات الحشرية المسجلة على عث  

)شكل   مفترسا    فردا    557الدراسة الثالثة )السودا، عين شقاق، البارقية(  
عين   يف  ، ثم  في موقع السودا  (مفترسا    315منها )  عدد    أكبرل  ج  س  .  (1

و  124شقاق   في    118مفترسا ،  بي  البارقيةوقع  ممفترسا   النتائج  .  نت 
سالب عالقة  وجود   في ما    ةارتباط  المسجلة  المفترسات  أفراد  عدد  بين 

عث   بحشرة  لإلصابة  المئوية  والنسبة  الدراسة  أي  مناطق  الزيتون،   ن  إ  ة 
المسجلة  م  للمفترسات  افي  النسب واقع  على  تأثير  المختلفة  ة لدراسة 

بالحشرة لإلصابة  ال.  المئوية  بي  تتوافق هذه  سابقة  دراسات  مع  نت نتائج 
جنوب  في  غرناطة  مقاطعة  في  الزيتون  بساتين  في  المفترسات  أهمية 

عث    لحد  لاسبانيا   حشرة  أعداد  المختلفة من  األجيال  خالل  الزيتون  ة 
 .(Álvarez et al., 2021للحشرة )
جدوليبي   المتطف  3  ن  أفراد  عدد  المسجلة  متوسط  الحشرية  الت 

 المنطقة والجيل. ة الزيتون حسبث  على ع
  بين نسبة اإلصابة بالحشرة ما فروق معنوية   وجود 2xن اختبار بي  

حيث    الدراسة،واقع  من مموقع  وعدد األعداء الحيوية المسجلة في كل  
قيمة   ال  ،Chi-square  3.02بلغت  احتمال  وقيمة  عند  %  5معنوية 

األعداء    أن  أي    ،0.013  )باتجاهين( )عدد  غير المتغير  الحيوية( 
بحشرة عث    ا  تأثير له  فإن   وبالتالي    ،تقل )مرتبط(مس اإلصابة  نسبة  ة في 

و (4)جدول    الزيتون  األمر  ينطبق  ،  في هذا  المسجلة  المفترسات  على 
قيمة    ،موقع  كل   بلغت  المعنوية وقيمة  ،  Chi-square  3.75حيث 

أن  ،  %5احتمال  مستوى  عند    0.015 المفترسات ا  أي  )عدد  لمتغير 
لعدد المفترسات المسجلة   فإن    وبالتالي  ،)مرتبط(  سجلة( غير مستقلالم

كل   عث  وقع  م  في  بحشرة  اإلصابة  نسبة  في  أن تأثير  كما  الزيتون،  ة 
)مرتبط( مستقلة  غير  للتطفل  المئوية  قيمة حيث    ،النسبة   بلغت 

Chi-square  3.65،  جدول   %5عند احتمال    0.016  المعنوية  وقيمة(
4). 
 

 
  

 الدراسة. مواقع عدد المفترسات المسجلة في . 1شكل 
Figure 1. Number of predators recorded in the studied 

locations. 
 

 

 . الحشرة وجيلع وقة الزيتون حسب الم المسجلة على عث  والنسبة المئوية للتطفل شرية متوسط عدد أفراد المتطفالت الح  .3 جدول
Table 3. Average number of Prays oleae parasitoids and parasitism rate recorded based on the location and insect generation 

parasitized. 
 

 Location المنطقة 

 )النسبة المئوية للتطفل %(   جلةالمتطفالت المس عدد أنواع
Number of parasite species recorded (Parasitism rate %) 

 الجيل الورقي 
phyllophagous 

 الجيل الزهري 
anthophagous 

 الجيل الثمري
Carpophagous 

 )متوسط لألجيال الثالثة %(  موعجالم
The total (Average of 3 

generations) 

 Alsawda  5 (44.65 ) 4 (14.35 ) 3 (8.78 ) 12 (22.59 ) ا السود

 Albarqiah 3 (21.4 ) 2 (5.1 ) 1 (5.3 ) 6 (10.6 )  البارقية 

 Ain Shkak 3 (29.9 ) 2 (12.8 ) 1 (6.0 ) 6 (16.23 )  قعين شقا

 

 

 وية للتطفل. المفترسات والنسبة المئ  عددوواألعداء الحيوية ة الزيتون حشرة عث  تحليل التباين بين نسبة اإلصابة ب . 4 جدول
Table 4. Analysis of variance between the  olive moth insect infestation rate and the biological enemies, the number of 

predators and parasitism rate. 
 

 The evaluated factor عامل المدروس ال
 مربع كاي 

Chi-square 
 المعنوية )باتجاهين( 

Significance (2-sided) 

 The number of biological enemies recorded 3.02 0.013 عدد األعداء الحيوية المسجلة 

 The number of predators recorded 3.75 0.015 المسجلة  عدد المفترسات

 Parasitism rate (%) 3.65 0.016   النسبة المئوية للتطفل
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Abstract 
Wassouf, Y., A.N. Bashir and Gh. Ibrahim. 2022. Study of the Factors Affecting Infestation Rate with Olive Moth Prays 

oleae (Bernard, 1788) in Three Olive Growing Locations Along the Syrian Coast. Arab Journal of Plant Protection, 

40(3): 193-200. https://doi.org/10.22268/AJPP-40.3.193200 
This study aimed to investigate the effect of the most important factors affecting the infestation rate with the olive moth, Prays oleae 

(Lepidoptera: Yponomeutidae), in three olive growing locations in Lattakia and Tartus Governorates (Al-Sawda, Ain Shiqaq and Al-

Barqiah). The study was carried out during the period 2019-2020. Results obtained showed that the location had an effect on the infestation 

rate, and the highest average infestation rate was 33.53% in Al-Barqiah location, followed by 20.86% in Ain Shkak, and the lowest was 

16.65% in Al-Sawda location. Results obtained also showed that the insect generation had an effect on the olive moth infestation rate; 

infestation of the phyllophagous generation was the highest, followed by the antophagous generation and the carpophagous generation in the 

three locations. The x2 (Chi-square) test showed that there were significant differences between the infestation rate and the total number of 

biological enemies, the number of predators and the parasitism rate in the three locations. 

Keywords: Biological factors, olive moth, predators, parasitoids, Ain Shkak, A-Sawda, Al-Barqieh, Syria. 
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